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1. IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1. Instituição de Ensino Superior: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
1.2. Grupo: HISTÓRIA............................................................................................... 
1.3. Home Page do Grupo: http:\\pethistoria.vilabol.uol.com.br  e 

www.pethistoriaufpr.wordpress.com 
.................................................................................................. 

1.4. Data da Criação do Grupo:.1992..................................................................................................... 
1.5. Tema (somente para os grupos criados a partir dos lotes temáticos):  .......................................... 
1.6. Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: História 

.................................................................... 
1.7. Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: 

(   ) Licenciatura           (   ) Bacharelado           (  X ) Licenciatura e Bacharelado 
1.8. Nome do Tutor Ana Paula Vosne Martins 

......:................................................................................................................. 
1.9. E-Mail do Tutor: ana_martins@uol.com.br 

........................................................................................................................ 
1.10. Titulação e área:..Doutora com Pós-Doutorado 

.................................................................................................................... 
1.11. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): agosto de 

2004............................................................................................ 
 

2. ATIVIDADES PROPOSTAS 
 No planejamento geral das atividades considere: 

 O compromisso com a formação acadêmica de qualidade, ética e cidadã; com a indissociabilidade 
ensino, pesquisa e extensão; com a preparação dos alunos para atuar no seu futuro campo 
profissional e com a melhoria do curso de graduação ao qual o grupo está vinculado. 

 Participação dos integrantes do grupo em atividades que visem à interação entre bolsistas e não 
bolsistas e com o curso de graduação ao qual está vinculado, de modo a viabilizar o efeito 
multiplicador do PET sobre a comunidade acadêmica e a interação do grupo com o projeto 
pedagógico do curso. 

 O desenvolvimento de competências básicas pelos integrantes do grupo no uso da linguagem 
escrita e oral, em idioma estrangeiro e na área de tecnologias de informação e comunicação. 

 Atividades inovadoras na graduação. 

 Ações para diminuir a evasão e repetência no(s) curso(s) de graduação. 

 O caráter multi e interdisciplinar das atividades. 
 

* Os grupos criados em 2009 deverão manter, no preenchimento do formulário, as atividades 
definidas na proposta que encaminharam a SESU/MEC por ocasião do referido Edital. 
 
2.1. Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 
 No planejamento de atividades de ensino considere: 

 Pertinência das atividades no contexto do PET. 

 Contribuição para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso de 
graduação ao qual o grupo está vinculado. 
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 Complementaridade entre ações de pesquisa e extensão e os temas/ações tratados no âmbito do PET.  

 Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica do curso ao qual 
está vinculado. 

 A contribuição para a formação cidadã dos integrantes do grupo e o desenvolvimento social. 

 Resultados esperados (produção de material didático, apresentação e publicação de trabalhos). 
 
* Na descrição das atividades, destacar a forma como as ações de ensino, pesquisa e extensão serão 
desenvolvidas. 
  

 

ATIVIDADES DE PESQUISA 

Pesquisa coletiva 

 História e Literatura: narrativas da ciência, da sociedade e da cultura oitocentista. 

Durante o ano de 2009 o grupo desenvolveu leituras a respeito das teorias sobre a pós-

modernidade enfocando num primeiro momento as definições, problematizações e 

saberes que constituem aquilo que Jean-François Lyotard denominou de metanarrativas 

da modernidade. A partir destas discussões, bem como de reflexões inspiradas em Michel 

Foucault e no descontrucionismo a respeito da linguagem, decidiu-se por um 

aprofundamento teórico e documental a respeito das duas grandes narrativas oitocentistas, 

a História e a Literatura.  

Num primeiro momento o objetivo da pesquisa coletiva será analisar obras de caráter 

teórico sobre as intertextualidades das narrativas histórica e literária. No segundo 

momento vamos ler obras literárias que serão tratadas como fontes a partir da 

problematização da ciência na cultura do século XIX, através do que convencionalmente 

foi denominado ficção científica. Nossa intenção é investigar as relações intertextuais 

entre as experiências histórico-culturais associadas ao conhecimento científico e à sua 

aplicabilidade e as narrativas literárias que trataram deste processo, marcado pelo ideal de 

uma nova sociedade baseada na razão, na tecnologia, na normatização, no progresso e no 

que poderíamos chamar de uma nova humanidade.  
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WHITE, Hayden V. Trópicos de discurso: ensaios sobre a crítica da cultura. São Paulo: 

EDUSP, 2001. 

 

Romances de ficção científica: 

 

CONAN DOYLE, Arthur. A nuvem envenenada. Newton Compton Brasil, 1996. 

 

SHELLEY, Mary Wollstonecraft. Frankenstein. São Paulo: Ática, 1998. 

 

STEVENSON, Robert Louis.  O médico e o monstro. São Paulo: Ática, 1997. 

 

VERNE, Julio. Paris no século XX. São Paulo: Editora Ática, 1995. 

 

VERNE, Julio.  A volta ao mundo em 80 dias. Rio de Janeiro: Ediouro, 1972. 

 

 

Pesquisas individuais desenvolvidas pelos bolsistas 

 

Bárbara Zanirato: A representação do corpo nos estudos de anatomia e na pintura no 

Renascimento. 

Davi Pradi: Registros eclesiásticos de Viamão no século XVIII. 

Fernando Botton: Tramas e impressões: as masculinidades curitibanas lidas pelas crônicas 

jornalísticas. 

Juliana Amorim: O neo-platonismo como fundamento filosófico dos tratados de amor 

italianos produzidos no século XVI. 

Luis Fernando Cavalheiro: Os sermões de auto de fé no império marítimo português. 

1612-1664. 

Melina Luisa Ruoso: Jack London e o romance histórico: a preocupação social nos 

Estados Unidos do final do século XIX.  

Naiara Kranchenski: Da erudição bizantina. 

Nicolle Taner de Lima: Arte em movimento: a arte engajada e a ditadura brasileira. 

Sergio Luiz Rabelo: Considerações sobre a problematização das diferentes concepções de 

tempo na pesquisa histórica. 

 

ATIVIDADES DE ENSINO 

Diagnóstico e avaliação do Curso de Graduação em História 

Ao longo de 2009 desenvolvemos um projeto de diagnóstico dos cursos de graduação em 

História da UFPR. Para tanto, aplicamos questionários entre os estudantes visando traçar 

um perfil de nosso estudante de graduação, avaliar a estrutura física da universidade, bem 

como as disciplinas por eles cursadas ao longo do segundo semestre de 2009. 

Nesse sentido, daremos continuidade a esse projeto em dois momentos. Primeiramente, 

sistematizaremos e analisaremos os dados recolhidos em 2009. Munidos dessas 

informações partiremos para a sua discussão junto ao colegiado de curso, procurando 

auxiliar na elaboração de saídas para os problemas levantados. Num segundo momento 

passaremos para a reelaboração dos questionários aplicados, a partir dos problemas 

enfrentados na primeira aplicação, bem como a construção de outros que voltem a 
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discussão para o campo do currículo. A aplicação desses novos instrumentos se dará ao 

fim do primeiro semestre, após a qual haverá nova sistematização, análise e discussão dos 

dados junto ao colegiado de curso. 

 

Oficinas de produção textual para alunos ingressantes 

Tendo em vista a necessidade do grupo PET História de conduzir suas atividades, 

conciliando Pesquisa, Ensino e Extensão, em 2010 o grupo, enfocando as atividades de 

ensino, visa produzir uma Oficina de Produção de Textos direcionada para os ingressos 

no curso. O objetivo principal será o de proporcionar aos alunos que entram na 

graduação de História, um contato mais direcionado com a linguagem acadêmica. 

Dessa forma, os encontros terão duas horas de duração e serão ministrados pelos 

petianos do grupo, uma vez por semana, ao longo de mês de Abril. Dentre os temas 

que serão abordados nas Oficinas salientamos: formatação de textos de acordo com as 

normas da ABNT; elaboração de resenhas e fichamentos de obras; produção de artigos 

e o manejo de bancos de dados virtuais, tais como Scielo, JSTOR, banco de Teses da 

CAPES (entre outros). Entendemos que tais atividades são de grande relevância para o 

desenvolvimento de habilidades escritas e de leitura dos graduandos do curso.  

 

Grupo de estudos de teoria de história 

Os alunos recém chegados na universidade, além de terem muita dificuldade na produção 

de textos, também apresentam carências no que diz respeito à reflexão historiográfica 

devido à incompatibilidade entre o conhecimento histórico que já haviam adquirido no 

ensino médio e a concepção de história presente na academia. Para tentar sanar este 

problema decidimos promover um grupo de estudos sobre teoria da história, com ênfase 

na própria concepção do conhecimento histórico. Percebemos que mesmo com as aulas de 

Teoria da História o debate teórico por parte dos alunos é pouco presente na prática 

universitária. Assim, um aluno do PET  irá  escolher e apresentar um trecho ou um livro 

de sua preferência (desde que seja relativo ao assunto proposto). Esse trecho será 

disponibilizado para que outros alunos possam participar do grupo com as leituras já 

realizadas. Assim sendo, o  aluno responsável irá apresentar as idéias do autor e uma 

breve biografia, sendo que o debate ficará a cargo de todos os integrantes do grupo de 

estudos. Como plano piloto pretendemos realizar essa atividade nos meses de agosto, 

setembro e outubro de 2010, sendo que em cada mês ocorrerá um debate, totalizando três 

debates no todo. Isso poderá sanar muitas dúvidas ao mesmo tempo que poderá criar mais 

alguns outros profícuos questionamentos por parte dos alunos.  Através dessa atividade 
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acreditamos que o curso possivelmente terá uma melhoria de qualidade já que o debate 

teórico é necessário e perpassa (ou deveria perpassar) por todas as disciplinas do curso. 

Bibliografia básica sugerida: 

BORGES, Vavy Pacheco. O que é História?. São Paulo: Brasiliense, 1993. 

BURKE, Peter. A Escrita da História: Novas Perspectivas. São Paulo: Ed. UNESP, 1992. 

CARR, Edward Hallet. Que é história. 9 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006. 

 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Café com História 

Atividade mensal voltada à comunidade com o objetivo de debater temas atuais e 

acadêmicos de interesse geral. Articulada à nossa pesquisa coletiva de 2010 vamos 

convidar pessoas que possam desenvolver temáticas próximas ao tema História e 

Literatura. Também vamos contemplar temas que sejam do interesse dos alunos do curso 

de História que serão consultados no início do primeiro semestre. Esta é uma atividade 

que promove a integração do grupo no curso, tendo em vista seu caráter acadêmico e  

cultural, bem como informal na qual os participantes têm um maior espaço de interação 

com os outros participantes e com os convidados. 

Diálogos do PET 

Este evento na sua quarta edição é de caráter interdisciplinar e tem como objetivo 

promover a integração entre os grupos da área de Ciências Humanas e do Direito, 

oportunizando a apresentação de pesquisas coletivas e individuais dos grupos de História, 

Ciências Sociais, Filosofia e Direito. 

O Ofício do Historiador 
Este evento de extensão que se encontra na sua terceira edição tendo em vista o a alta 

aceitação entre os alunos ingressantes, visa informar sobre as diferentes possibilidades de 

atuação profissional do historiador, contando com a participação de especialistas desta 

área que atuam na pesquisa, no ensino e em instituições como museus e arquivos. 

Evento de Extensão “Cinema, história e literatura no contexto escolar”. 
Este evento será realizado com o Sindicato dos Professores do Paraná – APP Sindicato, 

com o objetivo de analisar filmes que resultaram da adaptação de obras literárias, 

procurando compreender suas diferentes linguagens, promovendo um debate sobre a 

utilização destas interações em sala de aula. O evento será realizado em dois momentos 

diferentes, sendo um a cada semestre, como duração de três dias. Nos dois primeiros dias 

serão exibidos e comentados os filmes. No terceiro dia será realizada uma mesa redonda 

com historiadores e especialistas em literatura. 

Evento de Extensão “Literatura e História na tela do cinema”.  

Este evento será voltado para a comunidade (acadêmica e externa à universidade) com o 

objetivo de exibir e debater filmes que abordem a apropriação cinematográfica de obras 

literárias. Esta questão será problematizada a partir de uma perspectiva histórica, 

articulada à atividade de pesquisa coletiva. 
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2.2. Impacto no(s) Curso(s) de Graduação 
 No planejamento de atividades considere: 

 Atividades Inovadoras na Graduação. 

 Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica  relacionada a ações 
de diminuição da evasão e repetência do curso ao qual está vinculado. 

 Ações relacionadas com a inclusão de deficientes no curso (quando for o caso). 
 

Tomadas em conjunto, as atividades propostas para o ano de 2010 visam promover a 

integração do grupo no curso com atividades que estimulem a formação acadêmica e 

cidadã dos estudantes. Uma destas iniciativas que consideramos inovadora é a 

continuação do projeto de ensino “Diagnóstico e avaliação do curso de graduação em 

História” no sentido de possibilitar o envolvimento dos alunos de maneira geral com os 

problemas, as deficiências, bem como as qualidades do curso. Os resultados do projeto 

serão discutidos no Colegiado e poderão suscitar alterações nas práticas pedagógicas, no 

currículo e solicitar mudanças na infra-estrutura física do nosso prédio que apresenta uma 

série de problemas. Também cabe ressaltar que tal projeto proporciona as condições para 

uma reflexão coletiva a respeito das especificidades dos cursos (Vespertino e Noturno) 

como a grade curricular e os horários.  

Outras atividades inovadoras são as oficinas e grupos de estudo que além de permitir a 

experiência da docência para os estudantes do grupo vão oportunizar aos estudantes da 

graduação envolvidos nestas atividades dirimir dúvidas e suprir deficiências de formação, 

especialmente entre os alunos recém ingressos.  

As atividades de extensão foram planejadas visando as especificidades da área e na 

medida do possível a integração com a pesquisa coletiva sobre História e Literatura. 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido em 2009 com os professores da rede 

pública de ensino, procuramos planejar oficinas e eventos de extensão que atendam as 

demandas deste público relativas às metodologias de ensino articuladas ao cinema, à 

literatura e à história.   

 

 
 

 

 

 
 
2.3. Atividades de Caráter Coletivo  

 participação em eventos científicos, feiras, mostras, encontros locais, regionais e nacionais. 

 atividades integradas com bolsistas de monitoria, iniciação científica e extensão na IES. 
 

-Participação no VIII Congresso Iberoamericano Ciência, Tecnologia e Gênero, na 

UTFPR, Curitiba. Abril de 2010. 

-Participação no Seminário Internacional Fazendo Gênero, na UFSC, Florianópolis em 

agosto de 2010. A tutora coordenará um GT e também vai apresentar trabalho. 

- Participação no Encontro Regional de História – ANPUH  Pr  - Irati, outubro de 2010. 

- Participação no EREH – Encontro Regional dos Estudantes de História em 

Florianópolis. Abril de 2010. 

- Participação no ENEH – Encontro Nacional dos Estudantes de História em Fortaleza.   

- Participação na SIEPE – Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR – 

outubro de 2010. 

- Participação em projeto de IC. 

- Participação em grupo de estudos; Centro de Estudos e de Documentação dos Domínios 

Portugueses. 

- Participação em projeto de pesquisa sobre Paisagens Ferroviárias junto à Fundação 
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Cultural de Curitiba. 

- Participação em Empresa Junior na UFPR. 

 
 
 
 

 
3. CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO 

 

 

Atividades de pesquisa:  

fevereiro/2010 – fevereiro/2011 

Atividades de ensino:  

Sistematização dos questionários aplicados em 2009: março  

Envio do material ao Colegiado do Curso: abril 

Reformulação dos questionários para a segunda etapa do projeto: maio 

Aplicação dos questionários: junho  

Oficinas de produção textual: abril 

Grupo de estudos de Teoria de História: agosto, setembro e outubro. 

Atividades de extensão: 

Café com História: março a novembro  

Diálogos do PET: maio  

Ofício do Historiador: março 

Evento de extensão com a APP Sindicato: junho e setembro 

Evento de extensão Literatura e História na tela do cinema: agosto 
 
 
 

 
 
4. OUTRAS AÇÕES QUE O GRUPO ACHAR PERTINENTE 
 

1- Publicação da revista do PET, Cadernos de Clio,  que é voltada para a produção 

dos estudantes de graduação de todo o país. O primeiro número será lançado no 

primeiro semestre de 2010. 

2- Participação na comissão editorial da Revista Sociedade em Estudos, do curso de 

Graduação em Ciências Sociais e de História da UFPR. 

3- Participação nos Seminários das Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-

Graduação em História da UFPR. 

 
 
 
 

 
Local e Data: Curitiba, 26 de janeiro de 2010 
 

Dra. Ana Paula Vosne Martins 
Tutora 


